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Remissen – Myndighetsgemensam indelning – SOU 2018:10
Sammanfattning
I Indelningskommitténs betänkande som remitterats framhålls att en
myndighetsgemensam indelning är en viktig del på vägen och en nödvändig förutsättning
för en samlad stat regionalt. Det anses att den regionala indelningen för de aktuella
statliga myndigheterna ska regleras i en gemensam förordning. I urvalet av myndigheter
som bör ha en gemensam indelning har kommittén utgått från nationella statliga
myndigheter som redan i dag har en regional områdesindelning för hela eller delar av sin
verksamhet samt har en inte obetydlig samverkan med antingen andra myndigheter eller
med landsting och kommuner.
Undantagits har rena tillsynsmyndigheter samt också vissa myndigheter med regional
organisation som för närvarande är föremål för särskild utredning, till exempel ett antal
skolmyndigheter.
Tre verksamhetsområden har identifierats som involverar många myndigheter, samt
landsting och kommuner och där behovet av samordnad regional indelning är särskilt
stort, nämligen krisberedskap och totalförsvar, regionalt utvecklingsarbete samt
mottagande av nyanlända.
En myndighetsgemensam indelning föreslås som överensstämmer med de sex
sjukvårdsregionerna, men med den justeringen att Halland, som i dag delas mellan två
sjukvårdsregioner, ingår i samma område som Västra Götaland. Med denna justering blir
förslaget att de myndigheter som föreslås, ska följa en gemensam indelning i sex
geografiska områden som omfattar följande län:
 Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
 Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland,
Västmanland, Örebro
 Gotland, Stockholm
 Jönköping, Kalmar, Östergötland
 Halland, Västra Götaland
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Blekinge, Kronoberg, Skåne.

Allmänna synpunkter
Region Västerbotten är positiv till den föreslagna områdesindelningen då många
uppdrag, regionalt och även nationella genomförs gemensamt i de fyra nordligaste
länen. Det gäller inte minst för transportfrågorna, infrastruktur och kollektivtrafik, i
norra Sverige. En förstärkt regional samordning och dialog är viktig för den
regionala utvecklingen och tillväxten. Regionerna i Sverige har skilda utmaningar
och förutsättningar vilket bland annat blir tydligt när det gäller
kompetensförsörjningen och näringslivsutveckling. En stärkt regional dialog är
därför viktigt för att den nationella politiken som myndigheterna verkar inom ska få
en inbyggd regional dimension.
Bakgrund
Region Västerbotten som samverkansorgan, kommunalförbund, har det regionala
utvecklingsansvaret i Västerbotten. Sedan 2012-01-01 även organisatorisk
huvudman för den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Särskilda synpunkter
Med det regionala utvecklingsansvaret är Region Västerbotten också i högsta grad
inblandade i Barentsfrågorna. Med all respekt för att dessa frågor kopplade till
utrikes- och säkerhetspolitik medför att länsstyrelserna är en regional aktör menar
Region Västerbotten att ett starkare mandat, ev. delat med länsstyrelsen skulle
medföra effektivare diskussioner för den regionala utvecklingen. Någon form av
resurser för detta bör också då tilldelas Region Västerbotten. I dagsläget ligger alla
resurser på länsstyrelsen. Denna synpunkt har särskilt diskuterats mellan Region
Västerbotten och Region Norrbotten som har en gemensam syn i frågan.
Namnstandard
För Region Västerbotten är det inte ett alternativ att ändra namn för att åtföljas av
begreppet län. Det har växt fram en namnstandard i landet som det inte finns skäl
att bryta. Det ger ingen ytterligare klarhet mot medborgarna eller annan märkbar
nytta i att påföra en generell namnändring på befintliga och tillkommande regioner
där ordet län läggs till.
Befolkningens synpunkter
Det finns skäl att införa en bestämmelse i indelningslagen som föreskriver att särskild
hänsyn ska tas till önskemål och synpunkter från närmast berörda landsting och från
närmast berörda kommuner. När det gäller förslaget om att befolkningens synpunkter ska
beaktas anser Region Västerbotten att det är bra med en reglering av att dessa
synpunkter ska inhämtas inom ramen för den politiska beredningsprocessen.
Finansiering

Region Västerbotten ser positivt på förslaget om en ny finansieringsmodell där
landsting/regionkommun med regionalt utvecklingsansvar får ett statsbidrag från

Region Västerbotten
Box 443, V.Norrlandsgatan 13, 901 09 Umeå
Organisationsnummer: 222000-2436

Tel: 090-16 57 00, fax 090-77 05 91
E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se
Webbplats: www.regionvasterbotten.se

YTTRANDE
Datum

3(1)
Dnr

2018-08-21
Ert datum

2018-03-26

Er beteckning

Fi2018/00966/K

utgiftsområde 19 Regional tillväxt istället för nuvarande modell där pengarna
betalas ut via länsstyrelsen.
Övrigt
Utredningen föreslår att Göteborgs universitet får i uppdrag att löpande följa utvecklingen
av regionernas samverkan och dess konsekvenser för bl.a. den regionala demokratin samt
vart fjärde år lämna en rapport om detta till regeringen. Region Västerbotten ställer sig
positiv till detta förslag. Uppdraget till Göteborgs universitet bör också innefatta
regionernas samverkan med de statliga myndigheter som behandlas i föreliggande
slutbetänkande, eftersom dessa myndigheter bedöms ha en särskild betydelse för
regional samverkan med bl.a. regionerna.
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